الجمهىزٍت الجصائسٍت الدًملساطُت الشعبُت
وشازة الخعلُم العالي و البحث العلمي
جامعت أمحمد بىكسة _ بىمسداض_
كلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت–بىدواو-
كظم اللاهىن العام.

السئِع الشسفي للًىم الدزاس ي
أ/د بً صغير عبد العظُم عميذ اليلية
اإلاشسف العام للملخلى
د /عباض فسٍد زئِع كظم اللاهىن العام
زئِع الُىم الدزاس ي
د /كصالن طلُمت
جمهُد:

بسعاًت
مخبر آلالُاث اللاهىهُت للخىمُت اإلاظخدامت
جىظم
فسكت البحث زكم  ،1اإلاىطىمت
"بالخعدًالث الدطخىزٍت وآثازها على الخىمُت"
ًىما دزاطُا مىطىم ب:

جصىزاث وإطهاماث حىل
دطخىز الجصائس 2020
على ضىء الاكتراحاث الخاصت بالخعدًل
الدطخىزي لـ 2016
ًىم الخمِع12مازض 2020
بلاعت اإلاحاضساث الكبري بكلُت الحلىق والعلىم
الظُاطُت–بىدواو

حعسف الجصائس في هره آلاوهت حدثا مهما ًخمثل في
وزشت ؤلاصالح الدطخىزي ،على أطاض أن الخعدًل
،2016
الدطخىزي الجصائسي الحالي ،واإلاىافم لـ
جضمً العدًد مً الاخخالالث الجىهسٍت خاصت ما
ازجبط منها بمبدأ الفصل بين الظلطاث ،وجحلُم
الخىاشن بُنها ،وغيرها مً اإلاظائل التي كسطذ ما
ٌعسف عىد خبراء اللاهىن الدطخىزي ،بخغىل
الظلطت الخىفُرًت على باقي الظلطاث ومىح زئِع
الجمهىزٍت جحدًدا مىكعا مهما ،وجحىل الىشٍس
ألاول على إثس ذل إلى مجسد ميظم بين الفسٍم
الىشازي للحكىمت ،ضعف آلالُاث السكابُت
الدطخىزٍت للظلطت الدشسَعُت (البرإلاان) على
أعمال الحكىمت ،وجلُُدها،

باإلضافت وإلى جاهب اوعدام اطخلاللُت الظلطت
اللضائُت ،وضعف الجهاش السكابي اإلاخعلم باإلاجلع
الدطخىزي الري وبالىظس إلى العدًد مً
الاعخبازاث ،أضحى عاجصا على مىاجهت ومجابهت
العدًد مً اإلاىاكف التي حظخدعي جدخله
واجتهاداجه ججظُدا إلاا ٌعسف بدولت الحم
واللاهىن ،والعمل بعُدا عً الظُاطت والخحيز.
وجبعا لرلك ،أد جذ ئاطت الجمهىزٍت ّ
وحددث
ز ز
محاوز  7خاصت بالخعدًالث اإلاسجلبت على الدطخىز
الجصائسي الجدًد ،وهي اإلاحاوز التي طخكىن محل
دزاطت جحلُلُت مً كبل مخخلف اإلاشازكين في الُىم
الدزاس ي
أهداف اإلالخلى:

ـ مىاهبة الحذث ،وثخبع ألاحذاث املحعللة
بعملية الحعذًل الذصحىريـ
ـ املضاهمة في إعطاء ثؾىر عام ومبضط
بخؾىؼ الحعذًل الذصحىري.
ـ ثلريب مخحلف وحهات الىظر بخؾىؼ
الحعذًالت الىاحب إدراحها .
ـ ثحليل مخحلف املحاور املذرحة ومحل
الحعذًل الذصحىري ،وإبراز مخحلف املعىكات
التي ثحىٌ دون ؽىاعة دصحىر مضحلر ًسوٌ
بسواٌ الرحاٌ .

ــ

محاوز اإلالخلى:
اإلاحىز ألاوإلااهُت الخعدًل الدطخىزي
ـ مفهىم الحعذًل الذصحىري
ـ الهذف مً الحعذًل الذصحىري
اإلاحىز الثاوي الحسٍاث الفسدًت والجماعُت
 الحىريط الذصحىري للحلىق والحريات. آليات ضمان الحلىق والحريات.اإلاحىز الثالث :الحُاة العامت ومكافحت الفظاد
 أللة الحياا العامة في الذصحىر. ليات ميافحة الفضاد ،اإلاحىز الزابع  :جكسَع الخىاشن بين الظلطاث ،وجفعُل السكابت
البرإلااهُت.
 هيفية ثىريط الحىازن بين الضلطات. ليات ثفعيل الركابة البرملاهية، جعسيس دور مجلط ألامة .اإلاحىز ال خامع :حعصٍص اطخلاللُت اللضا ،وجفعُل دوز اإلاجلع
الدطخىزيء
 هيفية وآليات جعسيس اصحلاللية اللضاء. الركابة الذصحىرية بين فعالية املجلط الذصحىري واملحىمةالذصحىرية.
اإلاحىزالظادض :جحلُم اإلاظاواة بين اإلاىاطىين ،وجىظُم الظلطت
اإلاظخللت اإلاكلفت بدىظُم الاهخخاباث
 هيفية.ثحليم املضاواا بين املىاطىين -دصترا الضلطة املضحللة امليلفة بخىظيم الاهحخابات

أعضاء اللجىت العلمُت :
رئيط اللجىة العلمية. :د وؽيف صعيذ (عضى بالفركة )
.ـ البروفيضىر حذوم هماٌ ..حامعة بىمرداش.

.د /البروفيضىر ً :ىصفي ماٌ  -حامعة بىمرداش
* .د /البروفيضىردهيذوي ًحي -ج امعة بىمرداش.







.د /كسالن صليمة ـ حامعة بىمرداش(عضى بالفركة)
 /د مالجي معمر ـ حامعةبىمرداش .عضى بالفركةدً /ىوس ي حفيظة  -ج امعة .بى مرداش .عضى بالفركة




د/دبياظ صهيلة  -ج امعة .بىمرداش.عضى بالفركة

 عريفي عبذ الغني ،عضى بالفركة

أعضاء اللجىت الخىظُمُت:
زئِع اللجىت الخىظُمُت:د /داود إبراهيم
 /عريفي عبذ الغني / - .بلحاج العربي،
.
طلبت الدكخىزاه :
ملين عبذ الحميذ ،،كرور عهيىاز ، ،عطىي عبذ املالً ،مليز ميىة،
وارث دًىا وىثر ،بالة رعيذا ، ،عؾفىر محمذ حامذ.،هاؽري وردا

اللجىت الخلىُت:
ألية إلاعالم والاثؾاٌ .

شسوط اإلاشازكت في اإلالخلى:
 ن ال ًيىن البحث كذ صبم وغره و عرضه و املغارهة به في
عماٌ علمية صابلة.
 ثىافم البحث مع حذ املحاور.
 ضبط البحث وفم املىهجية املحعارف عليها ثىثيلا وهحابة مع
الالتزام باللالب الخاؼ باملذاألة.




عذم ثجاوز عذد ؽفحات املذاألة  20ؽفحة و ن ال ثلل عً
 15ؽفحة ،مرفم بملخؿ لغة البحث وألاأر بالغحين العربية او
الاهجليزًة.
ال ثلبل املذاأالت املغترهة..
ثىحب املذاأالت بخط  ،SimplifiedArabicحجم  ،14ما
الهىامػ فحىحب بطريلة آلية في نهاًة ول ؽفحة بحجم  ،12ما
باليضبة للمذاأالت امللذمة باللغة ألاحىبية فححرر بخط 12
 Times New Romanوثحرر الهىامػ بىفط الخط و بحجم .10
إلاعارا إلى املراحع و الهىامػ في صفل الؾفحة وثذرج كائمة
املراحع في نهاًة البحث.
ال ثرد على املذاأالت غير ملبىلة.
ن ثحضمً اصحمارا املغارهة املعلىمات الحالية  :اصم وللب
املغارن ،املؤصضة املضحخذمة ،اٌ درحة العلمية  ،الحخؾؿ،
البرًذ الالىترووي ،عىىان املذاألة ،محىر املذاألة  ،امللخؿ.
ال ثححمل اليلية هفلات إلاًىاء و الىلل.
مىاعيذ هامة:
* أر حل إلرصاٌ امللخؾاتً :ىم23:فيفري .2020
* ثاريخ الرد على اامللخؾات امللبىلة ًىم26 :فيفري .2020
* ثاريخ إرصاٌ املذاأالت ًىم 6 :مارش .2020
* ثاريخ اوعلاد اًٌىم الذراس ي ً :ىم12 :مارش .2020

جسطل اإلاداخالث إلى البرًدًً الالكتروهُين:
guezlane.salima@gmail.com
said.oucif@yahoo.fr

حضىزكم ٌشسفىا

